
 
 
         

Houthem, 26-5-2018 
 
 
Beste leden  en senioren van Houthem en omstreken,  
 
Het Bestuur van de Seniorenvereniging Houthem_st. Gerlach  nodigt u uit voor  een toeristische 
Zwerftocht door het Heuvelland en Voerstreek  en een rondleiding bij de ambachtelijk stroopstokerij 
Hombourgeois.  Deze touringcarreis gaat plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018.  
Leden, maar zeker ook niet-leden van de seniorenvereniging worden van harte uitgenodigd deel te 
nemen aan deze geheel verzorgde  dag. 
 
Als de weergoden ons goed gezind zijn beloofd het weer wederom een geweldige uitstap te worden. 
 

 

 
 
 

Zwerftocht door het Heuvelland en Voerstreek 

 
 
Programma:  
 
12.00 uur Vertrek vanuit Oosterbeemd 
12.05 uur Vertrek Gemeentehuis tegenover ABN / AMRO 
12.10 uur Vertrek Kerk Broekhem 
12.15 uur Vertrek kapel Strabeek  
12.20 uur Vertrek Pension St. Gerlach 
12.25 uur Vertrek Vroenhof bij Martinushof 
12.25 uur Start van de zwerftocht 
14.00 uur Aankomst bij de ambachtelijk stroopstokerij Hombourgeois 
  Alwaar koffie (of thee) met gebak wordt aangeboden 

Rondleiding Ambachtelijke stroopstokerij 
16.00 uur Vertrek vanuit Hombourgeois en vervolg van de zwerftocht 
18.00 uur Aankomst Restaurant Bergzicht te Vijlen  

Alwaar een driegangen diner wordt aangeboden 
19.30 uur Vertrek vanuit Vijlen 
20.00 uur Thuiskomst op de diverse uitstaplocaties 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Rondleiding ambachtelijke stroopstokerij 
 
 

Hombourgeois heeft sinds jaar en dag de familietraditie van het stroopstoken 
voortgezet. Elk najaar is Roy Eussen dag en nacht in de weer om de vers 
geoogste appels en peren te verwerken tot stroop. Dit gebeurt op ambachtelijke 
wijze met een koperen ketel en houten pers. Deze stroop is niet te vergelijken 
met de stroop die in de supermarkt te krijgen is. 
Zij geven een belevingsrondleiding bij de ambachtelijke stroopstokerij die 
bestaat uit een bezichtiging van de stokerij, waarbij de gids jullie begeleidt 
en vertelt over de geschiedenis van het ambacht en de werking van de stokerij. 
Op het domein van de Molen van Medael wordt dan in de praktijk en aan de 

hand van een film letterlijk en figuurlijk "beproeft" hoe stroop wordt gemaakt en 
niet te vergeten smaakt! In totaal duurt de rondleiding ongeveer 1,5 uur incl. 
het proeven van de stroop. 
 
 
 

Restaurant Bergzicht te Vijlen 
 
 
De toeristische zwerftocht wordt na het bezoek in 
stroopstokerij voortgezet. Rond 18.00u zullen wij 
aankomen in het bergdorpje van Nederland, 
Vijlen. In Restaurant Bergzicht wordt u een  
driegangen diner wordt aangeboden.  
* groentesoep getrokken van rundvlees 
* varkensfricandeau (onbeperkt) in   
   champignonsaus 
* diverse groenten en frites  
* gekookte aardappelen (op verzoek) 
* ijsje met slagroom  
Consumpties tijdens het diner zijn voor eigen 
rekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DEELNAME 

 
Doe mee!!   
 
Het beloofd een geweldige dag te worden. We houden er rekening mee dat u zo min mogelijk hoeft te 
lopen. Iedereen kan mee! Wij hebben de beschikking over een rolstoelbus van Lindetours 
Touringcars. Dus ook rolstoelgebruikers kunnen mee! Wel dienen zij een eigen begeleider mee te 
nemen. Heeft u nog kennissen, buren, familieleden die ook mee willen, dan kan dat, maar wacht niet 
te lang, VOL is VOL.  
 

In verband met de voorbereidingen van deze dagtocht verzoeken wij u dan om deelname uiterlijk 
vóór  14 juni a.s. kenbaar te maken. 
 
Door de vereniging wordt een collectieve reisverzekering gesloten.  Indien u hulp nodig heeft bij het 
lopen of wilt u een rolstoel meenemen, dan verzoeken wij u dit vooraf aan ons kenbaar te maken. 
 
Let op:  Om aan deze dagtocht te kunnen deelnemen, dient u over een geldig paspoort of 
identiteitsbewijs te beschikken. Vergeet deze niet mee te nemen! 
 
Aanmelding voor deelname kunt u doen middels onderstaand inschrijvingsformulier in te leveren bij 
en/of middels telefonische aanmelding bij : 
 
* Dhr. Jan Silvertand, Klaterstraat 1, 6301 HW Houthem  Tel.: 6040783 
*  Dhr. Ludie Thijssen, Vroenhof 1, 6301 KD Houthem Tel.: 06-45786830 
*  Mw. Annie Brouns-Haagmans, St. Gerlachstraat 17, 6301JN Houthem Tel.: 6040230 
  
Uw kunt uw deelnameformulier ook mailen naar: 
 

 Jan Silvertand,  mailadres; f2hjhesilverentand043@hetnet.nl 

 Ludie Thijssen,  mailadres: l.thijssen@sebuma.nl 
 

LET OP:  Ben er snel bij!  Er kunnen maximaal 40-50 deelnemers mee! ( afhankelijk van het aantal 
rolstoelgebruikers.) 
 
De deelname aan deze verzorgde dagtocht bedraagt € 50,00 voor leden van de seniorenvereniging 
en leden van de hoeskamer Houthem-St. Gerlach.  
 
Voor niet-leden bedraagt de deelname prijs  € 57,50 
De extra toeslag voor liftgebruik en rolstoelgebruikers neemt de vereniging voor haar rekening! 
 
Deze prijs is inclusief vervoer, koffie en gebak, entree rondleiding en een volledig warm diner. 
Consumpties tijdens het diner zijn voor eigen rekening. 
 
Om deze inschrijving definitief te maken, verzoeken wij u vriendelijk om de deelnameprijs per 
deelnemer vóór 14 juni a.s.  over te maken op onze bankrekeningnummer:  NL47RABO0152805540 
t.n.v. Kath. Bond v. Ouderen Houthem, onder vermelding van de naam en gewenste opstapplaats. 
 
Deze bustocht wordt mede verzorgd door Lindetours Touringscars, Lindelaufer Gewande 10, 6367 AZ 
Voerendaal. (Tel: 045-5753636) 
 
Namens Het Bestuur wensen wij u -op voorhand- een geweldige dagtocht toe!   
 
Met vriendelijke groet 
Het Bestuur van Seniorenvereniging St. Gerlachus 
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Inschrijfformulier “Zwerftocht door het Heuvelland en Voerstreek” 
 

 

Naam : ……………………………………….Geb.datum………………….  
 
gaat  mee met …. personen 
 
Adres:………………………………………………………………………… 
 
Postcode + Woonplaats …………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………... 
 

Namen extra perso(o)n(en): ………………………Geb.datum:…………  
 

     ………………………Geb.datum:………… 

 
Opstapplaats: ………………………………………………………………. 
 
 
 
Toelichting rolstoelvervoer: 
 
RS Vast:  rolstoel passagier welke wordt begeleid met de lift, verankerd wordt en tijdens het  

vervoer in de rolstoel blijft zitten. I.v.m. de berekening van het resterend aantal  
zitplaatsen dient de klant zelf vooraf de en eventuele elektrische-, extra brede 
rolstoelen of rolstoelpassagiers met een gestrekt been apart te melden. Hiervoor is de  
klant/contactpersoon zelf verantwoordelijk. 

Rollover:  rolstoel passagier welke gebruik van de lift maakt en middels een transfer vanuit de 
rolstoel plaatsneemt op een zitplaats. De losse rolstoel gaat onderin bij de 
bagagekleppen mee in de touringcar. 

Chauffeur:  begeleidt de RS Vast en Rollover passagiers met de lift en verankert de RS Vast 
passagiers met de touringcar. 

Begeleider:  zorgt voor de transfer van rollover passagiers naar de zitplaats. 
Rolstoellift:  wordt enkel door de chauffeur bediend. Passagiers met een rollator mogen ook 

worden begeleid met de lift idem. rollover. Hiervoor kan een extra duwrolstoel worden 
gebruikt. 

Knielfunctie:  om een hoge instap te voorkomen voorzien enkele touringcars in een knielfunctie bij 
de instapdeur. 

Rollators: worden onderin de touringcar samen met de overige bagage vervoert. 
Scootmobiel:  het is verboden er op te blijven zitten tijdens het vervoer. I.v.m. de belasting van de 

chauffeur en aansprakelijkheid bij eventuele beschadigingen neemt Lindetours deze 
enkel bij voldoende capaciteit bovenin mee. Verplicht vooraf te bespreken. 

220 volt:  enkele touringcars voorzien in 220 volt aansluitingen voor eventuele 
beademingsapparatuur. 

Indeling:  Lindetours zal normaliter 1 rij banken voor het gewenste aantal rolstoelen uitbouwen. 
Zo kunnen familieleden toch naast elkaar zitten. 


